NLP Training - groepstraining
De manier waarop we communiceren met andere mensen wordt o.a. bepaald
door onze overtuigingen, waarden en normen, culturele achtergrond, etc. NLP
modellen en technieken helpen je om meer inzicht te krijgen in de manier
waarop je dingen doet. Inzicht in die onbewuste patronen is vaak al voldoende
om verandering op gang te brengen.
Bij deze training leer je o.a. neutraal observeren en bewust en onbewust communiceren waardoor je
effectiever communiceert met klanten en collega's. Overal waar communicatie een rol speelt kun je
de positieve effecten van NLP gaan ervaren.
Inhoud

Prijs

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
• NLP nader verklaard
• de boodschap achter onze taal
• de niveaus van communicatie
• neutraal observeren
• basisveronderstellingen van NLP
• bewuste en onbewuste communicatie
• hoe kan ik de ander motiveren?
• weerstand ombuigen tot samenwerking
• Emotioneel Intelligent
€ 799,- (excl. BTW) per persoon
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Geen coachtraject
maar toch persoonlijke
ontwikkeling?
Heb je na je
coachtraject honger
naar meer?
Dan is deze korte NLP
Training echt iets voor
jou!
Boek nu een online
intake via
info@peoplecoaching.
nl

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor iedereen die
• meer inhoud aan zijn communicatie wil geven
• nieuwsgierig is naar NLP
• op een kwalitatief goede, integere manier duidelijk en eerlijk wil zijn
• geen tijd meer wil verdoen met blaten maar meer wil praten
Kortom > tijd en moeite sparen door helder en duidelijk te communiceren!
Een gevleugelde uitspraak van Richard Bandler (medeoprichter NLP): “Het gaat er niet om wat je
weet van NLP maar wat je er mee doet”. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat het geleerde in
de tussenliggende periodes veelvuldig wordt toegepast in de praktijk.

Stuur mij de brochure per email in PDF formaat
Op al onze trainingen kun je een optie nemen. We reserveren bij een optie vrijblijvend een plaats
voor je, totdat er een definitieve beslissing is genomen.

Waarom investeren organisaties in NLP?
Deelnemers ervaren zakelijk
•
•
•
•
•
•
•

betere onderlinge samenwerking en communicatie
efficiëntere vergaderingen en overleg
effectievere feedback kunnen geven
meer tevreden klanten
meer onderling begrip
gemakkelijker presentaties geven en spreken in het openbaar
meer plezier op het werk

Tijdsinvestering
In totaal 5 dagdelen van 13.00 – 16.30 uur, inclusief een terugkomdag. De volgende NLP Training
start in 2021
•
•
•

wij trainen met kleine groepen
deelnemers geven ons terug dat zij na deze training: meer zelfvertrouwen
hebben, positiever zijn, opener naar anderen en meer rust uitstralen
voor de praktische toepasbaarheid krijgen wij van onze cursisten zelfs
een 9. Natuurlijk zijn wij daar trots op!

Locatie Enschede
maandag 18 januari
maandag 1 februari
maandag 15 februari
maandag 8 maart
maandag 19 april

Inschrijven
Schrijf je nu in voor deze NLP Training. Neem contact op via info@peoplecoaching.nl voor een
inschrijfformulier. Of beter nog, boek een online intake via info@peoplecoaching.nl.

‘WAT IS ER NOG MEER MOGELIJK
DAN WAT JE AL WEET…?’

Adres

PeopleCoaching
Postbus 40049
7504 RA Enschede

Contactgegevens

(053) 369 05 60
administratie@peoplecoaching.nl
www.peoplecoaching.nl

Bedrijfsgegevens
KvK
BTW
IBAN

62880993
NL8549.96.539
NL30 SNSB 0906310873

